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LOSP MEDIJOS:

12.06.2018. www.tvnet.lv LOSP: Sausuma un karstuma ietekmē potenciālā augļu raža šogad
Latvijā varētu sarukt par vismaz 40%
Padomē norādīja, ka augļkopji cieta būtiskus zaudējumus pēc pagājušā gada pavasara salnām un
rudens lielajām lietavām, kas vairākkārtīgi samazināja plānoto ražu, aukstā un slapjā 2017.gada
vasara traucēja normālu ziedpumpuru ieriešanos nākamā gada ražai, savukārt siltais laiks
2017.gada decembrī aktivizēja melleņu ziedpumpuru plaukšanu, bet vēlākajā salā tie ļoti cieta.
http://www.tvnet.lv/financenet/finansu_zinas/790659-losp-sausuma-un-karstuma-ietekmepotenciala-auglu-raza-sogad-latvija-varetu-sarukt-par-vismaz-40
12.06.2018. www.delfi.lv LOSP: Sausuma un karstuma ietekmē augļu raža šogad Latvijā
varētu sarukt par 40%
Sausuma un karstuma ietekmē potenciālā augļu raža šogad Latvijā varētu sarukt par vismaz 40%
salīdzinājumā ar to, kāda raža būtu bijusi normālā sezonā, informēja Lauksaimniecības
organizāciju sadarbības padomē (LOSP).
http://www.delfi.lv/bizness/lauksaimnieciba/losp-sausuma-un-karstuma-ietekme-auglu-razasogad-latvija-varetu-sarukt-par-40.d?id=50117877
12.06.2018. LOSP: Sausuma un karstuma ietekme uz augļkopības nozari ir katastrofāla
Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes (LOSP) vērš atbildīgo institūciju uzmanību uz
nelabvēlīgo un sarežģīto situāciju augļkopības nozarē. Pēc pagājušā gada pavasara salnām un
rudens lielajām lietavām, Latvijas augļkopji cieta ievērojamus zaudējumus, kas vairākkārtīgi
samazināja plānoto ražu, aukstā un slapjā 2017. gada vasara traucēja normālu ziedpumpuru
ieriešanos nākamā gada ražai. Siltais laiks 2017. gada decembrī aktivizēja melleņu ziedpumpuru
plaukšanu, bet vēlākajā salā tie ļoti cieta.
http://www.losp.lv/node/5405
14.06.2018. Latvijas Radio Krustpunktā “Tuvākos gados varētu mainīties mazumtirdzniecības
tirgus Latvijā" komentē Lauksaimniecības organizācijas sadarbības padomes valdes locekle Agita
Hauka.
http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/krustpunkta/tuvakos-gados-varetu-mainities-mazumtirdzniecibas-tirguslatvija.a105138/
13.06.2018. Dienas bizness - Siera ražošana lēni aug
Lielākais siera ražotājs ir AS Preiļu siers, kas šobrīd ir lielākais siera eksportētājs. Savu artavu
siera ražošanas nozarē devusi arī AS Latvijas Piens, SIA Limbažu siers un citi spēlētāji, izriet no
Latvijas Piensaimnieku centrālās savienības (LPCS) sniegtās informācijas. Tās vadītājs Jānis
Šolks uzsver, ka ražošanas attīstībā daudz investējusi arī AS Cesvaines piens. Kā liecina publiski
pieejamā informācija, tā jaunās iekārtās plāno investēt vairāk nekā 838 tūkstošus eiro. Tas
uzņēmumam ļaus kļūt konkurētspējīgākam. Investīcijas turpina arī AS Smiltenes piens, kas agrāk
nozīmīgu daļu saražotā eksportēja uz Krieviju.
http://www.db.lv/zinas/siera-razosana-leni-aug-476132
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12.06.2018. LOSP valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs un Latvijas Cūku audzētāju
asociācijas direktore Dzintra Lejniece LAD Vācijas delegācijas pārstāvjiem stāsta par
sniegto atbalstu lauksaimniecībā. Lielu interesi viesi izrāda par pasākumiem, ko Latvija veic
Āfrikas cūku mēra profilaksei.

8.jūnijs Dienas bizness LOSP: Gribam dziedāt, dejot un svinēt, bet negribam ražot
http://www.db.lv/zinas/losp-gribam-dziedat-dejot-un-svinet-bet-negribam-razot-475976
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15.06.2018. TV Rīta Panorāmā
Lauksaimnieku interese par sējumu apdrošināšanu kopš rudens lietavām ir manāmi pieaugusi – to
šīs nedēļas sākumā mūsu raidījumam atzina Latvijas Apdrošinātāju asociācijas vadītājs. Tiesa,
sausums
ir
tā
dabas
parādība,
pret
ko
apdrošināties
nav
iespējams.
Tikmēr daudzviet Latvijā joprojām ieilgušā sausā laika dēļ cieš raža gan uz laukiem, gan augļu
dārzos? Kādas ir ražas prognozes un kādu palīdzību nozare sagaida? To vaicāsim
Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes ģenerāldirektoram Guntim Vilnītim.
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/15.06.2018-intervija-ar-gunti-vilniti.id132990/

15.06.2018. LNT 900 sekundes – LOSP valde priekšsēdētājs E.Treibergs

https://tvplay.skaties.lv/parraides/900-sekundes/956858?autostart=true
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LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi:
Biedrības Siera klubs aktivitātes:
Pirmo reizi Latvijā četru reģionu konkurss, kas veltīts Latvijas simtgadei, „SIERA
GARDUMA VĒSTĪJUMS NĀKAMAI PAAUDZEI” http://www.losp.lv/node/5269
20.jūnijs - Jāņu sieru degustācija un izvērtējums LOSP biedriem,
21.jūnijs radošo darbu izstādes "Govju parāde" atklāšana Zemkopības ministrijā.
28.jūnijā plkst.21.oo ReTV filmas ēters no sērijas "100 receptes - Latvijas simtgadei"
par belto biezoiena sieru un knapsieriņu gatavošanu ( Riebiņu novada ZS"Juri").
Biedrības "Latgales ražojošo lauksaimnieku apvienība" aktualitātes:
14.06.2018. konference "Latgale 2020: Lauksaimniecības attīstība-iespējas un izaicinājumi".
Konferences dalībnieki saņems noderīgu informāciju par Latvijas lauku attīstības prioritātēm, ES
struktūrfondu pieejamību, atbalsta saņemšanas un lauksaimnieku izglītības iespējām. Būs iespēja
uzdot jautājumus un saņemt speciālistu atbildes.
http://www.losp.lv/node/5393

Latvijas Zemnieku federācijas aktivitātes:
Latvijas Zemnieku federācija aicina mājražotājus uz ikgadējo semināru mājražotājiem š.g. 11.
jūnijā plkst. 11.00 Doles tautas namā, Rīgas ielā 26, Ķekavā.
http://www.losp.lv/node/5361

Latvijas Meža īpašnieku asociācijas aktivitātes:
Konkurss “Sakoptākais mežs” – informācija:
Konkurss „Sakoptākais mežs” šogad tiek rīkots jau otro gadu ar mērķi veicināt ilgtspējīgu meža
apsaimniekošanu un apzināt labas mežsaimniecības prakses piemērus privātajos mežos, kā arī
veicināt sabiedrības izpratni par lauku kultūrvides saglabāšanu. Jau konkursa pirmajā norises gadā
tika celti gaismā mežsaimnieki no visas Latvijas, kuri savā mežā saimnieko godprātīgi un
ilgtspējīgi, padarot mežu par paaudžu paaudzēm lolotu bagātību, un šogad arī citiem mežu
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īpašniekiem ir iespēja saņemt sava meža novērtējumu. http://www.losp.lv/node/5389

Lauku Ceļotājs aktivitātes:
Aicinām lauku tūrisma uzņēmējus pieteikties vides kvalitātes zīmei "Zaļais sertifikāts" vai arī
pieteikt sev zināmos iespējamos pretendentus.
http://www.losp.lv/node/5326
Latvijas Aitu audzētāju asociācijas aktivitātes:
Jūnija pēdējā dienā "Klimpās" (Jeru pagasts, Rūjienas novads) LAAA rīkos ikgadējo pasākumu
Aitu dienas. Aicināts ikviens interesents. Pieteikšanās pasākumam obligāta līdz 26.jūnijam zvanot
pa tālruni 25669918 vai rakstot info@laaa.lv.
http://www.losp.lv/node/5366

Latvijas Mednieku asociācijas aktivitātes:
Seminārs par sīko plēsēju medībām ar pievilināšanu ar mānekļiem.
Vada lektors no Vācijas.
03.-05.08 Minhauzens 2018.Lejasciemā plānojās, ka dalību ņems ap 6000 medniekiem un
atbalstītājiem.
08.09.2018. - Dalība “Lauki ienāk pilsētā”
Latvijas Šķirnes trušu audzētāju asociācijas aktivitātes:
LŠTAA ar saviem trusīšiem piedalīsies 6.-7.jūlijā Lietuvā rīkotajā izstādē "Nasiai vasara
2018" pilsētā Šauļi.
LTRK aktivitātes:
Aicinām uzņēmējus pieteikties dalībai un rezervēt vietas Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības
kameras (LTRK) un reģionu pašvaldību rīkotajās Uzņēmēju dienās reģionos 2018.
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Uzņēmēju dienas reģionos jau kļuvušas par tradicionāliem un vērienīgiem pasākumiem, kas reizi
gadā Zemgalē, Vidzemē, Kurzemē un Latgalē sniedz iespēju apmeklētājiem iepazīties ar reģiona
uzņēmumu plašo piedāvājumu. Ik gadu katrā izstādē piedalās 150 līdz 200 uzņēmumu. Pasākumu
programmā plānotas izstādes, biznesa forumi, sestdienās arī kultūras programmas, kā arī dažādas
Latvijas Labuma aktivitātes.
Piedaloties izstādē, uzņēmumam ir iespēja iepazīstināt ar savu produkciju un pakalpojumiem
vairākus tūkstošus apmeklētāju, uzzināt jaunumus par uzņēmējiem aktuālām tēmām biznesa
forumos, izmantot tīklošanās iespēju, tiekoties ar citiem reģiona uzņēmējiem, valsts un pašvaldību
amatpersonām. Dalībniekiem tiek piedāvāta iespēja sevi pozicionēt kā darba devējus reģionā un
būs iespēja uzrunāt gan šī brīža darba meklētājus, gan skolēnus un studentus – nākotnes
darbiniekus, kam svarīgi ir uzzināt par profesionālajām zināšanām un prasmēm, kādas tiek
sagaidītas no darbiniekiem. Īpaši aicinām pieteikties dalībai uzņēmumus, kuriem ir aktuāli
reklamēt brīvās vakancēm un pastāvīgi nodarbinātās amatu kategorijas.
Pieteikšanās un papildu informācija par pasākumu Zemgalē, Kurzemē un Latgalē:
LTRK Valdes padomniece reģionālajos jautājumos Ilze Brice, tālrunis: 29 141 693, e-pasts:
ilze.brice@chamber.lv
Par pasākumu Vidzemē:
LTRK Vidzemes nodaļa, tālrunis: 20 264 530, e-pasts: valmiera@chamber.lv
Latvijas Slieku audzētāju asociācijas aktivitātes:
Latvijas Slieku audzētāju asociācija, katru dienu, pēc iepriekšējas reģistrēšanās, organizē
sliekkopības entuziastiem un visiem interesentiem seminārus Mālpils Biotehnoloģiju Centrā
(MBC), kur varēs iepazīties:
- ar bioloģiski sadalāmo organisko atkritumu kompostēšanu;
- ar slieku audzēšanu un barošanu;
- ar biohumusa ražošanu;
- ar ražošanas iekārtu demonstrēšanu un iepazīstināšanu ar vermitehnoloģijām;
Dalības maksa - 10eur/no cilvēka.
Dalību var pieteikt: info@slieka.lv vai +371 26542712
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NOZARES AKTUALITĀTES:

Brošūra “Rezistence pret augu aizsardzības
līdzekļiem”, Rīga 2018
http://www.laapc.lv/wpcontent/uploads/2018/05/Rezistence_pret_A
AL_web_versija.pdf

Dienas bizness 8.jūnijs FOTO: Kā gada laikā mainījušās preču un pakalpojumu cenas?
2018. gada maijā, salīdzinot ar 2017. gada maiju, vidējais patēriņa cenu līmenis palielinājās par 2,3
%, liecina jaunākie Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Precēm cenas pieauga par 1,9 % un
pakalpojumiem – par 3,2 %.
http://www.db.lv/zinas/foto-ka-gada-laika-mainijusas-precu-un-pakalpojumu-cenas-475989
8.jūnijs www.laukos.lv Lielākās ieguvējas jaunajā Eiropas lauku politikā būs bites
Taisnīgi, bet arvien grūtāk uzdot jautājumu: “Kad visā Eiropā būs vienādi tiešmaksājumi?” Pēc
Lielbritānijas izstāšanās no ES paredzams rekordzems lauksaimniecības budžets. Arī migrācijas
krīzes un drošības risku dēļ tas krities par 5% (2018. gada cenās – par 12%), žurnālistiem vakar un
aizvakar Briselē skaidroja Eiropas Komisijas (EK) Lauksaimniecības ģenerāldirektorāta galvenie
speciālisti.http://laukos.la.lv/vislaimigakas-eiropa-bus-bites/
Baltijas, Višegradas un Balkānu valstis apspriedīs Eiropas Komisijas vīziju par Kopējo
lauksaimniecības politiku pēc 2020. gada
12. un 13. jūnijā Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs Ringolds Arnītis dosies darba
vizītē uz Ungāriju, kur Višegradas (Ungārija, Čehija, Polija, Slovākija), Baltijas (Latvija, Lietuva,
Igaunija) un Balkānu (Slovēnija, Horvātija, Bulgārija, Rumānija) valstu lauksaimniecības ministri
apspriedīs Eiropas Komisijas (EK) publicētos regulu priekšlikumus par ES Kopējās
lauksaimniecības politiku (KLP) pēc 2020. gada.
http://www.zm.gov.lv/presei/baltijas-visegradas-un-balkanu-valstis-apspriedis-eiropaskomisijas-vi?id=9566
Smūtiji – uz palikšanu
Teju katras kafejnīcas ēdienkartē atrodams kāds augļu dzēriens, un arī veikalu plauktos līdzās
ārzemju smūtiju ražotājiem redzamas vietējās alternatīvas.
Pašmāju patērētājiem ir izvēle šajā produktu kategorijā, teic SIA Lat Eko Food valdes
priekšsēdētāja Egija Martinsone. Veikalu plauktos parādās arvien vairāk šāda veida produktu. Ir
cilvēki, kuri rūpīgi lasa sastāvu, bet ne visiem tas ir svarīgs. Tāpat ir ļaudis, kam rūp, vai
produktam ir pievienots cukurs vai ūdens. Citiem ir svarīga cena. E. Martinsone gan norāda, ka
reizēm tie produkti, kam pievienots ūdens, rezultātā maksā tikpat, cik tie, kam nav pievienots, kas
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«izskatās» dārgāki. «Par saviem produktiem varam likt roku uz sirds, ka tie visi ir tīri, dabīgi,
pilnvērtīgi, nekas nav šķaidīts,» uzsver uzņēmēja.
http://www.db.lv/zinas/smutiji-uz-paliksanu-476113

http://www.db.lv/atteli/articles/2018/06/476217__5b233dfe617d1.jpg?source=/476217

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs klātienē vērtēs meliorācijas sistēmu stāvokli Lubāna
ezera apkaimē
4. jūnijā, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs dosies darba vizītē uz Lubāna ezeru un tam
piegulošajām teritorijām, lai kopā ar Rēzeknes novada pašvaldības pārstāvjiem un valsts SIA
“Zemkopības nekustamie īpašumi” (ZMNĪ) ekspertiem apmeklētu vairākus nozīmīgus
meliorācijas sistēmu objektus – dambjus, sūkņu stacijas u.c., t.sk. arī Lubāna ezera Ziemeļu dambi
pēc 2017. gada augusta plūdu radīto bojājumu novēršanas.
http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-janis-duklavs-klatiene-vertes-melioracijassistemu?id=9575
Melnais saldējums kļuvis par TOP produktu
Saldējuma ražotāji meklē aizvien jaunas garšas, lai piesaistītu patērētāju uzmanību kā vietējā, tā
eksporta tirgū
Viens no šīs sezonas jaunumiem – melnais saldējums. Kā redzams lielāko veikalu plauktos, to
piedāvā gan pašmāju ražotājs SIA Saltums 2, gan arī starptautiski zināmais Unilever. Saltums 2
pārdošanas un mārketinga daļas vadītāja Agija Trokša stāsta, ka ideja par melno saldējumu
radusies kādā no darba dienām, intensīvi domājot par iespējamajiem jaunumiem – kāds varētu būt
aktuāls produkts?
http://www.db.lv/zinas/melnais-saldejums-kluvis-par-top-produktu-476150
Ventspils novadā lūdz izsludināt ārkārtas situāciju lauksaimniecībā
Ventspils novada domes deputāti vērsušies Ministru kabinetā ar lūgumu Ventspils novada
administratīvajā teritorijā izsludināt ārkārtas situāciju lauksaimniecībā, informēja domē.
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/ventspils-novada-ludz-izsludinat-arkartas-situacijulauksaimnieciba.a282078/
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Latvijas projekti gatavi cīnīties par ES finansiālu atbalstu inovatīvu produktu radīšanai
“Ikdienas diskusijas un vizītes Latvijas uzņēmumos un vadošajās pētniecības organizācijās
parādījušas, ka mūsu uzņēmējiem un zinātnes pārstāvjiem ir virkne radošu ideju, kā attīstīt
inovatīvus produktus un pakalpojumus, kas sekmētu straujāku Latvijas ekonomikas pāreju uz
augstas pievienotās vērtības produktu ražošanu. Valsts uzdevums ir palīdzēt šīs idejas realizēt,
tāpēc Ekonomikas ministrija un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra kopā ar uzņēmējiem un
akadēmiskā sektora pārstāvjiem uzsākusi darbu pie pirmo stratēģisko projektu identificēšanas
izvēlētajās biomedicīnas un viedās pilsētas tehnoloģiju jomās, kuru īstenošanai varētu piesaistīt ES
finansējumu,” uzsver Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Raimonds Aleksejenko.
https://em.gov.lv/lv/jaunumi/20128-latvijas-projekti-gatavi-cinities-par-es-finansialu-atbalstuinovativu-produktu-radisanai
Sekmīgas zvejas rezultātā Rīgas jūras līča austrumu piekrastē pilnībā apgūts reņģu nozvejas
2018. gada limits un zveja ar stāvvadiem apturēta
Šajā sezonā, pateicoties labvēlīgiem zvejas apstākļiem, Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos bijusi
ļoti laba reņģu zveja ar stāvvadiem, tādēļ šīs sugas nozvejas 2018. gada limits jau ir pilnībā apgūts
līča Austrumu ģeogrāfiskajā rajonā (Limbažu un Salacgrīvas novadu administratīvo teritoriju
piekraste). Šā iemesla dēļ šajos ūdeņos šogad ir nācies apturēt tālāko stāvvadu zveju. Tai pašā laikā
citos Rīgas jūras līča piekrastes rajonos zvejnieki turpina aktīvi zvejot reņģes ar stāvvadiem un,
iespējams, pavisam drīz tiks apgūts arī tiem noteiktais nozvejas limits.
http://www.zm.gov.lv/presei/sekmigas-zvejas-rezultata-rigas-juras-lica-austrumu-piekrastepilniba-?id=9585
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs: lai attīstītu lauku teritorijas, finansējuma sadalei lauku
attīstībai jāpamatojas uz taisnīgiem nosacījumiem
Pirmdien, 18. jūnijā, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs dosies darba vizītē uz ES
Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomi Luksemburgā, kur Eiropas Komisija
dalībvalstīm izklāstīs savu jauno regulu priekšlikumu par ES Kopējo lauksaimniecības politiku pēc
2020. gada.
http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-janis-duklavs-lai-attistitu-lauku-teritorijasfina?id=9586
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LAD aktualitātes:

http://piensaugliskolai.lv/lv/

LLKC aktualitātes:
Aptauja par ES nākotnes lauku politiku! Eiropas Komisija (EK) 1. jūnijā nākusi klajā ar
piedāvājumu ES Kopējas lauksaimniecības politikai (KLP) pēc 2020. gada, tādējādi uzsākot
diskusiju maratonu par nākotnes politikas nosacījumiem ES dalībvalstīs un iestādēs.
http://www.losp.lv/node/5397

Papildu informācija pa tālruni 67027320, 26311133 vai sūtot e-pastu uz losp@losp.lv
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